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CasablanCa 
blues

Ele deixou para trás os frios dias 
londrinos e se mudou com  
a família para o Marrocos.  

A aventura que significou essa 
guinada radical e a reforma de uma 

vastíssima casa foram relatadas pelo 
escritor Tahir Shah no delicioso  
livro A Casa do Califa – Um Ano  
em Casablanca. Aqui, ele conta  

sua saga com exclusividade  
a Casa Claudia luxo.

texto Tahir Shah    Fotos rachana Shah    trAdUção rebeca Simone



Casa Claudia edição luxo40 Casa Claudia edição luxo 41

O quarto – que o  
casal pôde ocupar 
depois de um ano 
dividindo um cômodo 
com os dois filhos 
pequenos enquanto  
a reforma não 
terminava. na  
biblioteca de cedro, 
desejo do escritor  
para abrigar seus  
12 mil livros, o piso  
de bejmat feito com 
argila de Fez tem 
padrão ziguezague 
chamado palmeraie, 
inspiração que vem das 
folhas das palmeiras.

Quem quer que tenha visto o filme acha que 

conhece Casablanca. Sam ao piano envolto 

em um esfumaçado Rick's Café, Bogart e Berg-

man, muitas intrigas, tudo acontecendo num 

Marrocos em tempo de guerra. Nunca um 

filme retratou tão bem o misterioso Marrocos. 

O que é estranho, já que Casablanca é uma ci-

dade planejada e construída pelos franceses. 

Em seu auge – nos anos 40, época em que 

o filme foi lançado –, era indiscutivelmente a 

maior cidade art déco do mundo. Tudo que 

traduzisse o estilo mourisco era rejeitado.

Nos últimos anos, os europeus estabeleceram 

uma linha direta com o Marrocos, atraídos pe-

las medinas de Marrakech, Meknes e Fez. Eles 

alugam quartos nos gloriosos riads, em vilas, 

ou se tornam proprietários e embarcam em 

uma nova experiência. Mencione Casablanca 

e a maioria dos estrangeiros reagirá com uma 

careta: “Isso não é o verdadeiro Marrocos!”

Casablanca é a última cidade do Marrocos 

em que eu esperava viver. Visitei cerca de 70 

riads em Marrakech e quase metade disso 

em Fez. Parecia que, à medida que avançava 

na minha procura, os preços subiam mais e 

mais. Sempre que eu fazia uma oferta, um es-

trangeiro com mais dinheiro a cobria. Um dia, 

do nada, recebi um telefonema. Era a mãe 

de um velho colega de escola. Ela soube que 

eu queria morar no Marrocos, contou então 

que tinha uma grande propriedade na parte 

oeste de Casablanca e que desejava vendê-la.  

Chamava-se Dar Khalifa – A Casa do Califa.

No dia seguinte voei para Casablanca e visi-

tei a casa. Era absolutamente esplendorosa: 

pátios e fontes, estábulos, jardins, um labi-

rinto de quartos. Percebi no mesmo instante 

que era ali que eu queria criar meus filhos. A 

proprietária sabia que poucos estrangeiros 

gostariam de se mudar para Casablanca. Sa-

bia também que qualquer marroquino que 

’’
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“‘encontrei para o  
senhor um moualem, 
um mestre artesão,  
para montar os azulejos 
de terracota’, contou.
‘Como sabe que é bom?’
‘Porque é louco’, 
respondeu Kamal.”
O diálogo transcrito 
de A Casa do Califa 
dá uma pista do 
choque de culturas 
e da dificuldade 
em deixar a enorme 
casa em irretocável 
estilo marroquino.

adquirisse a casa a demoliria rapidamente 

para construir monstruosos blocos de aparta-

mentos. Ela amava demais aquele lugar para 

deixar que isso acontecesse e me vendeu a 

casa por um preço bastante razoável.

Meu caso de amor com o Marrocos começou 

na infância. Meu pai, afegão, nunca pôde nos 

levar à sua terra natal. Então viajou comigo 

e com minhas irmãs para o Marrocos. Com 

seus clãs tribais, entornos montanhosos e 

um povo altivo, o país é carregado de traços 

que o alinham ao Afeganistão. Vivendo em 

Londres com duas crianças pequenas, eu de-

sejava desesperadamente escapar para uma 

nova vida, com espaço e luz solar abundantes. 

O Marrocos parecia o destino mais evidente. 

Relembrando as viagens da minha infância, 

tive a certeza de que meus filhos aprenderiam 

outras línguas e seriam tocados pelo tom ví-

vido de uma diferente cultura.

A mudança para outro país e toda a desco-

berta que se seguiu foram o primeiro passo. 

Desde nosso desembarque travamos uma 

luta pela adaptação à nova vida, passávamos 

os dias irritados pela dificuldade em realizar 

as tarefas mais simples. Chegamos a uma 

patética conclusão sobre como o Marrocos 

funciona. Eu me achava pronto para romper 

as barreiras da língua, mas não estava pre-

parado para as diferenças culturais. Arrai-

gados na fé islâmica, todos os marroquinos 

acreditam nos djinns, espíritos que vivem 

em um mundo acima do nosso. A Casa do 

Califa estava vazia havia quase uma déca-

da. Os caseiros, assim como os pedreiros 

e todas as outras pessoas, acreditavam 

que a propriedade tinha sido tomada por 

espíritos malignos. Fui forçado a empenhar 

meu tempo e uma boa quantia de dinheiro 

para encontrar um time de exorcistas. Em 

uma manhã, 24 deles chegaram ruidosa-
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etapas como a compra 
de areia foram mais 
pedregosas que encontrar 
mestres artesãos capazes 
de formar mosaicos 
deslumbrantes não 
apenas nas fontes 
mas em toda a casa. 
em outra passagem 
do livro, o autor declara: 
“se há alguma memória  
da Casa do Califa que 
levarei para o túmulo 
(...) será o ching! ching! 
ching! do martelo do 
mestre, formando o padrão 
cursivo com uma precisão 
que só pode ser alcançada 
por um longo aprendizado”.

mente. No pátio, sacrificaram um bode,  

tiraram sua pele e o penduraram pelas vísce-

ras. Então se cortaram com uma faca, bebe-

ram do próprio sangue e batizaram o local com 

fogo. No processo, quase incendiaram a casa.  

O exorcismo me custou cerca de 700 dóla-

res.  A julgar pelo efeito que causou à comu-

nidade, foi o melhor dinheiro já investido.

A certa altura contratei um arquiteto que in-

sistia em que eu o pagasse adiantado. Uma 

vez descontado o meu cheque, passou um 

ano inteiro me evitando. Finalmente eu o de-

miti e aprendi a procurar sozinho o trabalho 

de artesãos. Tratar diretamente com eles foi 

a forma mais acertada de administrar a re-

forma. Descobri que os melhores moualems, 

mestres artesãos, falam muito pouco e rara-

mente barganham o preço.

Meu sonho era usar o mais refinado artesana-

to marroquino – zelij, mosaicos geométricos, 

azulejos de terracota feitos a mão chamados 

bejmat e paredes revestidas com tadelakt, ti-

po de massa feita com pó de mármore e ovos. 

Também queria construir uma biblioteca de 

cedro para abrigar meus 12 mil livros e erguer 

três novas fontes.

Avançamos aos poucos, testando artesãos 

antes de lhes atribuir outros trabalhos. O 

bom de Casablanca é que você pode se dei-

xar levar pela imaginação. Comparados com 

os da Inglaterra, os preços são muito mais 

acessíveis. Uma grande fonte com milhares 

de mosaicos feitos a mão custa cerca de 750 

dólares. Minha biblioteca, no mais nobre ce-

dro, custou 8 mil dólares (a de qualidade 

inferior teria custado a metade desse valor).

Mas a maior descoberta da cidade foram os 

ferros-velhos. Muitas das fabulosas vilas e 

muitos apartamentos art déco estão sendo 

demolidos. É um grande crime. Se há algo de 

bom nisso é que os ferros-velhos estão toma-



Casa Claudia edição luxo46 Casa Claudia edição luxo 47

nas áreas externa 
e interna, cada 
metro quadrado 
foi calculado para 
devolver a propriedade 
ao tradicional estilo 
marroquino. O filho mais 
novo do autor, Timur, era 
um bebê quando chegou 
a Casablanca. ao lado, 
ele galga com o pai os 
degraus de uma casa que 
poderia ter sido destruída 
para dar lugar a blocos 
de apartamentos, mas se 
tornou uma preciosidade.  

dos desse entulho, produzido quase sempre 

na França do entreguerras. Banheiras de ferro 

fundido custam cerca de 20 dólares e pias su-

blimes de porcelana, 28 dólares. Você encon-

tra portas de cedro entalhadas a partir de 60.

Depois de viver um ano no Marrocos, escrevi 

A Casa do Califa e foi surpreendente que o 

livro tenha conquistado tantos leitores ao re-

dor do mundo. Um dos melhores momentos 

foi sua publicação em novembro de 2008 no 

Brasil, quando tive a chance de ir promovê-lo. 

O país sempre foi uma de minhas paixões, 

desde que o conheci, em meus tempos de 

estudante, há 20 anos. Vejo muitas afinidades 

entre o Brasil e meu outro amor, o Marrocos. 

Nenhuma surpresa, já que ambos sofreram 

muitas influências da África negra. E, é claro, 

os próprios portugueses foram influenciados 

pelo Marrocos, dada a proximidade geográfi-

ca. Se pudesse desejar algo, seria que o meu 

livro despertasse nos brasileiros a vontade de 

visitar o Marrocos e Casablanca. Afinal, para 

mim, Casablanca é a joia secreta do reino. 

Quase não há turismo, só uma sensação de 

grandeza que se esvai em uma terra onde até o 

seus sonhos mais loucos se tornam realidade.’’“Na semana em que estivemos viajando, Mustafa, o mímico, começara as 

paredes. Sua equipe aplicava o tadelakt com amplos movimentos arqueados. 

O próprio reboco havia sido preparado em um tonel que fora construído  

no terraço. Tinha mais de três metros de comprimento e um metro e vinte 

de largura. Enquanto jogavam o reboco nas paredes e arcos, a equipe 

cantava muito suavemente – vozes de tenor ecoando pela casa. 

Eles se alternavam para cantar um verso, os outros entrando com o refrão. 

Só cantavam quando estavam de fato rebocando, como se o ritmo 

desse consistência a seu trabalho. (...) A equipe de bejmat passara tanto 

tempo em Dar Khalifa que praticamente se mudara para a casa. 

Bastou uma olhada no seu trabalho para saber que nunca precisaria 

inspecioná-los novamente. Era impecável, criado por um antigo  

conhecimento, uma fusão de matemática, química e belas-artes. 

Os mestres de bejmat não cantavam. Estavam concentrados demais.”
TreChO dO livrO A CASA DO CAlifA

rOça nOva ediTOra
TraduçãO: PedrO ribeirO


